
 

 

  استانداردهاي سواد اطالعاتی براي دانشجویان 
  شناسی شناسی و جامعه مردمهاي  رشته

ي آموزش و سواد  ي کمیته کارگروه ویژه»  اس اس ان اي/ال آر سی اي/اي ال اي«تدوین 
  براي استانداردهاي سواد اطالعاتی )شناسی شناسی و جامعه بخش مردم(اطالعاتی 

  2008 ژانویه 15اي و پژوهشی،  هاي دانشکده انجمن کتابخانهي  مصوب هیئت مدیره

  پیشینه

براي ) شناسی شناسی و جامعه بخش مردم(ي آموزش و سواد اطالعاتی  ي کمیته کارگروه ویژه«
پس از ) 4، و سوزان ماسیاکاك3، تریوِنی کوچی2کاراوِلو. پتی اس (1»استانداردهاي سواد اطالعاتی

 به پایان رساند و 2007نویس نهایی را در ژانویه سال  روي استانداردها، پیشافزون بر دو سال کار بر 
ي  مبادلهبررسی متون، تحلیل مباحث مربوط به رشته، بود بر مل تشم کار دو سالهاین . تحویل داد

ها و ارتباطات پست  شناسی، بحث شناسی و مردم هاي جامعه نویس با اعضاي هیئت علمی رشته پیش
، و 6»شناسی امریکا انجمن مردم« و 5»شناسی امریکا انجمن جامعه«ا اعضا و نمایندگان الکترونیکی ب

بازخورد . منظور گردآوري درونداد ها به هاي این سازمان شرکت اعضاي کارگروه ویژه در کنفرانس
 یک 2006در ماه اوت سال . ارزشمند بسیاري از اعضاي هیئت علمی، در سند حاضر بازتاب یافته است

شناسی و  بخش مردم«ي اجرایی  کمیته. تأیید شد» شناسی امریکا انجمن جامعه«نویس توسط  شپی
در » هاي امریکا انجمن کتابخانه«شده را در کنفرانس زمستانی  نویس بازنگري ، پیش»شناسی جامعه

نویه در ژا» اي و پژوهشی هاي دانشکده انجمن کتابخانه«ي  هیئت مدیره.  تأیید کرد2007ژانویه سال 
انجمن «از  (8»اد کین« و 7»کارال هاوري«در اینجا از .  این سند را رسماً به تصویب رساند2008سال 
به خاطر ) »شناسی امریکا انجمن مردم«از  (9»استیسی التروپ«و ) »شناسی امریکا جامعه

  .شود سپاسگزاري میبسیار نویس استانداردها،  هاي آنان و تالش براي شناساندن پیش پشتیبانی
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  مقدمه

ي خاص، مستلزم تعریف نیاز اطالعاتی در بافتار آن رشته، یافتن و  سواد اطالعاتی مرتبط با هر رشته
کارگیري  ها، مطالب، و اطالعات موردنیاز براي تحقیق یک موضوع در آن حوزه، و به ارزشیابی انواع داده

 افزایش دانش، و مشارکت در منظور تحقق کارهاي مورد تکلیف و خالقانه، و ترکیب اطالعات به
 علوم اجتماعی از شناسی نیز همچون دیگر شناسی و جامعه مردم. باشد گفتمان جاري در آن رشته می

هاي  هایی که از ویژگی دهند، چالش هاي خاصی را پیش روي پژوهشگران قرار می برخی جهات، چالش
مثالً وقتی که دانشجویان . یرندگ ي دانشورانه ریشه می مثابه یک رشته ها به فرد آن منحصربه

نویسند، الزم است که عالوه بر دیگر  ي مردم دیگر قلمروهاي فرهنگی می شناسی مطلبی در باره مردم
هنگامی که دانشجویان . ها را نیز بیابند و درك کنند نگاري ي قوم انواع نوشتار، بافتار الزم براي ارائه

هم به آثار نظري و  پردازند،   مهاجرت یا نابرابري میشناسی به پژوهش در موضوعاتی همچون جامعه
ها  هایی براي تفسیر این داده از منابع مناسب، و هم به مهارت ي علوم اجتماعی هاي حوزه داده

هاي  ها اقدام به پژوهش میدانی بر روي آزمودنی زمانی که دانشجویان هر یک از این رشته. نیازمندند
هاي  پردازند، به شیوه هایی می ه به بررسی نتایج حاصل از چنین پژوهشکنند، یا زمانی ک انسانی می

هاي مؤثر بر محصول  ارزیابی خاصی نیازمندند که به آنان کمک کند تا بافتار، اخالقیات، و محدودیت
  .ها را با دقت شرح دهند نهایی را دریابند و آن

 سواد اطالعاتی در آموزش عالی را 1»هاي سواد اطالعاتی براي آموزش عالی استاندارد قابلیت«سند 
. دارد هاي کلی کاربردي و برآیند یادگیري دانشجو را عرضه می کند و شاخص تعریف می

ي(» شناسی شناسی و جامعه  سواد اطالعاتی براي دانشجویان مردمهاياستاندارد« ن ا س ا س ا هرچند ) ا
ي(که بر همان سند اولیه  ل سی ااندازي بر فرایندهاي پژوهشی، مبناي  اراي چشممبتنی است، اما د) آرا

ي  شامل چهار حوزه(شناسی  ها، و ابزارهاي جستجوي مورد استفاده در مردم شناسی دانشی، روش
شناسی و  شامل جرم(شناسی  و جامعه) یشناخت زبانی، و باستانشناختی،  شناسی فرهنگی، زیست مردم

ن اي«اتی استانداردهاي سواد اطالع. است) شناسی جمعیت س ا س ا آنچه را که دانشجویان باید انجام » ا
ها پژوهشگران اثربخشی باشند، و رفتارهاي اصلی مورد نیاز براي موفقیت  دهند تا بتوانند در این حوزه

  .دهند دارند شرح می را که دانشجویان باسواد اطالعاتی ابراز می

ن اي«اهداف اصلی مترتب بر استانداردهاي سواد اطالعاتی  س ا س ا از این قرارند» ا:  
کمک به در جهت کار با کتابداران منظور  بهي عمومی براي هیئت علمی  یک زمینه •

ي مبنایی در جهت  منظور عرضه بهتر، و  سنج به پژوهشگران نکتهآنان دانشجویان در تبدیل 
 .آورد هایشان فراهم می  در درسي سواد اطالعاتیتلفیق برآیندها

ي  ریزي اقدامات سواد اطالعاتی در رشته برنامهتواي آموزشی براي دانشجویان و در طراحی مح •
 .کند  به کتابداران کمک می،شناسی شناسی و جامعه مردم
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هاي سواد اطالعاتی  هاي مورد سنجش، ارزیابی مهارت ي استانداردها و قابلیت با ارائه •
 .سازد یر میپذ شناسی را امکان شناسی و جامعه مردمي  رشتهدانشجویان 

هاي  عناصر اخالقی فعالیت. یابند از ساده به پیشرفته ارتقا می ،این استانداردها و رفتارهاي اصلی
، و بر خالف سند اند گردیدهاند با هر یک از چهار استاندارد اصلی تلفیق  پژوهشی که شرح داده شده

ي« ل سی اشیوه، اخالقیات در بافتار هر آنچه که باید با این. اند اي ارائه نشده در استاندارد جداگانه» آرا 
هاي پژوهشگرانه همچون  شناسی مثالً در روش. آموخته شود و به عمل درآید درآمیخته است

 )حتی پیش از آغاز پژوهش(شناسی دیداري، مالحظات اخالقی   مصاحبه، و مردممشارکتی،ي  مشاهده
ي  هدف از نمونه. ها توجه داشت مواره باید به آنها نیز ه بسیار اهمیت دارد و در جریان گزارش یافته

بخشیدن به  بخشی و نیز عینیت اند، ایده ی که در سراسر سند ارائه شدههاي پژوهش منابع و موقعیت
  .باشد ي مورد بحث، منظور نظر می چیزهایی است که از استانداردها در دو رشته

  

  نوع اطالعات مورد نیاز دانستن .یکاستاندارد 
  :دانشجو الزم است انجام دهدآنچه 

  .روشنی بیان کند نیاز اطالعاتی خود را تعریف، و به. 1
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

ها، و بافتار خاص رشته، یک موضوع پژوهشی قابل انجام یا  با استفاده از اصطالحات، روش. الف
شناسی  اسی و جامعهشن هاي پژوهشی در مردم ي پرسش نیاز اطالعاتی دیگري را که با دامنه

  .کند متناسب باشد، شناسایی و ترسیم می
شناسی و  ي مردم اي در حوزه منظور افزایش میزان آشنایی با موضوع، منابع زمینه به. ب

  :لامث. کند شناسی را مطالعه می جامعه
Encyclopedia of Social Issues 
Encyclopedia of Cultural Anthropology 
Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods 

هاي  ها، و نام هاي فرهنگی، مکان هاي اجتماعی، گروه نظریهآنچه از مفاهیم، اصطالحات، . پ
یابد، در جهت آمادگی براي جستجوي اطالعات مربوط  کلیدي را که در ارتباط با موضوع می
  :کند فاده میاز منابع زیر استمثالً . کند به موضوع، شناسایی و فهرست می

  هاي تخصصی رشته المعارف دایره
 Thesaurus of Sociological Indexing Terms 
Outline of Cultural Materials of the Human Relations Area Files (HRAF) 

یا افراد انجام گرفته، /ها و اي که با داده ها، و کارهاي اولیه پس از پژوهش، مطالعه، مصاحبه. ت
مورد منظور  پاالیش، بازنگري، یا تدقیق پرسش،  ي نیاز اطالعاتی را به ترهماهیت و گس

  .دهد ارزیابی مجدد قرار می



  .گزیند هاي پژوهشی براي تحقیق در موضوع موردنظر را برمی ترین روش مناسب. 2
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

شناسی را که   جامعهشناسی و ي مردم هاي پژوهشی کمی و کیفی در حوزه شناسی روش. الف
د کرد، ها یا اطالعات موردنیاز را فراهم خواهن ي موردنظر هستند و داده قابل کاربرد در پروژه

ها، مصاحبه،  ، تحلیل دادهمشارکتیي   کار میدانی، مشاهده:لامث .کند شناسایی و ارزیابی می
هاي مکانی  پایگاه ادهافزارهاي تحلیل زبانی متن، و د ها، نرم پژوهش پیمایشی، مرور پیشینه

  .شناسی براي باستان
  : فرهنگي، و حقوقي-ابعاد و رفتارهاي اخالقي، اجتماعي

هاي انسانی  هاي سازمانی مرتبط با پژوهش بر روي آزمودنی مشی درکی را که از خط. ب
دارد، ) شرایط هیئت بررسی سازمانیها، رضایت آگاهانه، و  دسترسی به آزمودنیدر ازجمله (

  .دارد دهد و ابراز می حث قرار میمورد ب
شناسی پژوهشی  نهانداري، محرمانگی، امنیت، و دیگر موضوعات اخالقی مرتبط با روش. پ

» شناسی امریکا ي اخالقی انجمن مردم نظامنامه«مورد استفاده را مطابق با اصول مندرج در 
  .دهد  بحث قرار میشناسد و مورد می» شناسی امریکا ي اخالقی انجمن جامعه نظامنامه«یا 

شوند شناسایی  ها ارائه می شناختی در آن شناختی و جامعه ها و منابعی را که اطالعات مردم انواع قالب. 3
  .کند می

  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت
شناسی چگونه به  شناسی و جامعه دهد که اطالعات مورد استفاده در مردم  شرح می.الف

هاي ایاالت   سرشماري:لامث .یابد و اشاعه میشود   میي رسمی و غیررسمی تولید شیوه
ها، مقاالت  مجموعه ها، داده ساخته هاي میدانی، دست ها، یادداشت شناسی متحده، قوم

 -  پژوهشی، و مقاالت علمی- هاي علمی سایت یا ناپایدار، وبها، منابع خاکستري  کنفرانس
  .شده پژوهشی داوري

هاي گوناگون  هاي خاص و به شکل شناختی از راه  و جامعهشناختی داند که دانش مردم می. ب
ی به آن و ارزیابی آن اثر ي دسترس شود و این امر ممکن است بر نحوه سازماندهی می

ها،  هاي عمومی، مجموعه مقاالت کنفرانس رسانه پژوهشی، - مجالت علمی: لامث .بگذارد
کنسرسیوم «ون منابعی که از طریق آرشیوهایی همچ هاي مقاالت، داده پایگاه ها، داده موزه
ها، و  سایت  قابل دسترسی است، وب1»هاي سیاسی و اجتماعی دانشگاهی براي پژوهش بین

  .اي منابع چندرسانه
شناسی را از هم تمیز  شناسی و جامعه ي مردم منابع ردیف اول و ردیف دوم در حوزه. پ

منابع (: لامث .ناسدش العاتی را میدهد و استفاده و ارزش هر یک از این دو نوع منبع اط می
هاي مکانی در  شناسی، کاربرد گزارش هاي میدانی در نگارش قوم کاربرد یادداشت) ردیف اول
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هاي خام در تدوین اطالعات و نگارش یک تحلیل  شناختی، و ارزش داده تحلیل باستان
تنباط یک هایی که مؤید دیدگاه یا اس ارزش کتاب) منابع ردیف دوم. (شناختی جامعه

  . پژوهشی-نویسنده هستند، و کاربرد فهرست مراجع درمقاالت علمی
 ، با همیا تحلیل/توان با تفکر اصیل، آزمون و آروین، و داند که اطالعات موجود را می می. ت

هاي اجتماعی، وجوه  هاي جدیدي در رابطه با جامعه، پدیده ترکیب کرد تا اطالعات و نگرش
  .جتماعی تولید گرددهاي ا فرهنگی، و نظریه

  .کند آوري اطالعات موردنیاز توجه می ها و منافع مترتب بر فراهم به هزینه. 4
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

کند و جستجو را به فراتر از منابع محلی بسط   موجود بودن اطالعات موردنیاز را تعیین می.الف
ونخطی  به خود او یا به صورت دردهد تا موادي را که در کتابخانه یا سازمان مربوط می

اي به امانت  کتابخانه مواد را از طریق امانت بین: لامث .موجود نیستند، به دست آورد
گیرد؛ منابع موجود در جاهاي دیگر و ازجمله خارج از کشور را مورد استفاده قرار  می
  .یابد دهد؛ و به تصویر، صوت، ویدیو، یا متن دسترسی می می
ها، و یادگیري  آوري اطالعات موردنیاز، انجام کارهاي میدانی، تحلیل داده مبراي فراه.  ب

  .کند گرایانه تدوین می  و جدول زمانی جامع و واقع هاي جدید، یک برنامه مهارت
  : فرهنگي، و حقوقي-ابعاد و رفتارهاي اخالقي، اجتماعي

هاي موجود  جمله نابرابريموضوعات مرتبط با دسترسی رایگان و غیررایگان به اطالعات، از. پ
  . دهد کند و مورد بحث قرار می در دسترسی در ایاالت متحده و خارج از آن را شناسایی می

  ي مؤثر، کارآمد، و اخالقی دسترسی به اطالعات موردنیاز به شیوه.  دواستاندارد
  :آنچه دانشجو الزم است انجام دهد

  .گزیند  دسترسی و تأمین اطالعات موردنیاز، برمیها را براي پایگاه ترین منابع و داده مناسب. 1
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

ها، و دیگر منابعی را که براي اخذ  مجموعه ها، داده هاي مقاالت، فهرست کتابخانه پایگاه  داده.الف
هاي  پایگاه داده: لامث .کند  هستند، شناسایی و انتخاب میتر اطالعات، از همه مناسب

 Anthropology Plus ، AnthroSource ، eHRAF ، Sociological مانند تخصصی رشته

Abstracts ، Social Sciences Citation Index ، Population Index ، Family & 

Society Studies Worldwide ، Annual Review of Anthropology ، Annual Review 

of Sociology ، National Criminal Justice Service Abstracts ، Ethnic NewsWatch 
 ،Bibliography of Data-Related Literatureهاي محلی؛   ؛ فهرست کتابخانهAmerican 

Factfinder هاي سرشماري ایاالت متحده؛   براي دادهNORC General Social Survey و 
؛ »جتماعیهاي سیاسی و ا دانشگاهی براي پژوهش کنسرسیوم بین«از طریق دیگر هاي  داده



 - هاي علمی سایت کتابخانه شناسی در وب شناسی و جامعه و راهنماهاي پژوهشی براي مردم
  .پژوهشی

 پژوهشی، - از انواع مجالت علمی سازي روزآمد هایی که به نمایه پایگاه بین دادهتفاوت . ب
شناسی  ها در رشته مردم مقاالت کنفرانس ها، و مجموعه نامه ها، پایان هاي مختلف کتاب بخش

، ) نام برده شد2الف از استاندارد  - 2هایی که در بند  مانند آن(پردازند  شناسی می و جامعه
 ها را ارائه  پژوهشی بسیاري از رشته- هایی که متن درونخطی مجالت علمی پایگاه داده
، داراي شناسی شناسی و جامعه ي موضوعی مردم یا دامنه/از نظر تاریخ و دهند ولی نوعاً می
، با )JSTOR ، Expanded Academic ASAP ، Google Scholarمثل ( دودیت هستندمح

ها یا متن درونخطی مجالت را  پایگاه هایی که صرفاً مجوز داده ها، یا سامانه ها، سازمان شرکت
  .داند را می) CSA ، EBSCO ، Sageمثل (کنند  عرضه می

:  مثلیابد؛ دسترسی میشوند  منتشر میهاي نامتعارف   پژوهشی که از راه- به مطالب علمی. پ
 Directory ofتوان در  ها را می شده که به رایگان در وب موجودند و نام آن مجالت داوري

Open Access Journalsچاپ موجود در  چاپ و پس هاي پیش  یافت؛ مجموعه
رنیا و ي دیجیتالی کالیف کتابخانه eScholarship Repositoryمثل (هاي دانشگاهی  سایت وب

هاي محلی  هاي قابل اعتماد و گزارش مجموعه ؛ داده)هاي دسترسی آزاد دیگر سایت
  .شناختی که به رایگان در وب موجودند باستان

منظور تکمیل اطالعات  داند که چه زمانی براي استفاده از موتورهاي جستجو در وب به می. ت
هاي علوم اجتماعی  دیگر رشتهشناسی، و  شناسی، جامعه هاي مردم پایگاه حاصل از داده

با استفاده از این ابزارهاي متفاوت ممکن است مناسب است، و تفاوت بین انواع منابعی را که 
داند که چه زمانی موتورهاي جستجو در وب، ابزار  می. دهد یافت شوند، تشخیص می

 Google UncleSamاز  :لامث .موردنیاز نیستند مناسبی براي یافتن نوع خاصی از اطالعات
هاي  مشی براي یافتن نمونه خط Googleبراي یافتن آمارهاي دولتی مربوط به چاقی، از 

 براي یافتن Sociological Abstractsهاي اجتماعی، و از  هاي مختلف شبکه مربوط به سایت
 Googleکند و براي پیداکردن مطالب اضافی، به   پژوهشی استفاده می- مقاالت علمی

Scholarپژوهشی و موثق است، صرفاً - زمانی که نیاز او به اطالعات علمیزند؛  ی هم سرم 
ها و  پایگاه کند، بلکه در داده هاي مربوط به یک موضوع را گردآوري نمی سایت وب

، به ) نام برده شد2 الف از استاندارد - 2هایی که در بند  مانند آن(هاي مناسب  فهرست
  .پردازد جستجوي مقاله و کتاب می

  : فرهنگي، و حقوقي-د و رفتارهاي اخالقي، اجتماعيابعا
ي  از قوانین و نیز مقررات دانشگاهی در امر دسترسی به منابع اطالعاتی، و ذخیره و اشاعه. ث

ها را  هاي میدانی، و آثار دیداري و شنیداري آگاه است و آن ها، تصاویر، یادداشت متون، داده
  .کند رعایت می



ها براي یافتن  ها از انواع روش کند که در آن اسبی را تدوین، اجرا، و اصالح میمنراهبردهاي جستجوي . 2
  .شود اطالعات استفاده می

  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت
شناسی  شناسی و مردم ي جامعه ها از اصطالحات مناسب حوزه پایگاه  براي جستجو در داده.الف

ها، مترادفات، و واژگانی که از  ربرد کلیدواژهکند و از تأثیرات متفاوت ناشی از کا استفاده می
  .پایگاه برگرفته شده، آگاه است ي موضوعی خود داده مجموعه اصطالحات موجود در نمایه

هایی که  مانند آن(شناسی  شناسی و جامعه ي مردم هاي گوناگون حوزه پایگاه در کار با داده. ب
بردهاي جستجوي اثربخشی را تدوین ، راه) نام برده شد2 الف از استاندارد - 2در بند 

هاي جستجوي پیشرفته، مانند عملگرهاي  ها از ویژگی گیرد که در آن کند و به کار می می
م رش بولی، د ب) truncation( و جستجوهاي مجاورتی استفاده شده؛ سپس در فرایند ،

  .کند حصول اطالعات اضافی یا نایافته، بنا به ضرورت، جستجوها را پاالیش می
هاي  مثل بررسی( پژوهشی، و منابع مناسب براي تحقیق - به دنبال کتب، مجالت علمی. پ

 )ها اي، و داده ها، متون برگرفته از مجامع درونخطی، منابع چندرسانه پیمایشی، مصاحبه
در پی افراد مطلع ي جستجو،  به عنوان بخشی از برنامهیابد؛ و  ها را می کند و آن جستجو می
  .گردد نیز می گروه تخصصی دانشگاهی، و جامعه در کتابخانه،

  .کند را ثبت می آمده و مآخذ آن دست اطالعات به. 3
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

شناسی  انجمن جامعه«، »شناسی امریکا انجمن مردم«ي استنادي  نامه  با استفاده از شیوه.الف
  .کند نابع و استنادات را تهیه میم یقدق، فهرست 1»شناسی امریکا انجمن روان«، یا »امریکا

 .کند مند ثبت می عدي، به شکل نظامي اطالعات استنادي مربوط را براي ارجاعات ب همه. ب
یک فایل در از  ، RefWorksیا  EndNoteي مدیریت استنادات مانند   از یک سامانه:لامث

  .کند هاي یادداشت استفاده می برگهاز ، یا »ورد«پرداز  واژه
  : فرهنگي، و حقوقي-و رفتارهاي اخالقي، اجتماعيابعاد 

منظور احترام به حقوق دارایی فکري پدیدآورندگان، چه زمانی استناددادن به  داند که به  می.پ
  .هاي دیگران استفاده شده کند که در کجا از کالم و ایده و دقیقاً اشاره میمنابع الزم است 

با شده  اطالعات انتخابتلفیق ات و مآخذ آن؛ اطالعي   ارزیابی منتقدانه.استاندارد سه
   مبناي دانشی و نظام ارزشی خود

  :آنچه دانشجو الزم است انجام دهد

هاي اصلی را  کند و ایده شده استخراج شوند، تلخیص می هاي اصلی را که باید از اطالعات گردآوري ایده. 1
  .آمیزد تا مفاهیم جدیدي بسازد با هم درمی

______________________________________________________________________ 
1. American Psychological Association (APA) 



  
  : براي موفقيترفتارهاي كليدي

...) نگاري، و   پژوهشی، متن مصاحبه، قوم-  علمیي کتاب، مقاله (متنهاي اصلی را از  ایده .الف
ها را به زبان خود بازگویی کند، و مطالبی را  کند تا آن گزیند، مفاهیمی را انتخاب می برمی

  .کند که احتماالً بنا به مناسبت نقل خواهند شد، کلمه به کلمه مشخص می
ها را  هاي اجتماعی، مشاهدات میدانی، و دیگر داده روابط متقابل میان مفاهیم، نظریه. ب

هاي مقدماتی بالقوه  ها را همراه با شواهد تأییدکننده، در قالب گزاره  و آندهد تشخیص می
  .کند سودمند با هم ترکیب می

هاي  تردها، و بستهگس مانند تجهیزات دیداري یا شنیداري، صفحه(هاي موجود  از فناوري. پ
 از :لامث .گیرد ها بهره می ها و دیگر پدیده براي بررسی تعامل ایده) افزاري آماري و نرم

کند؛ براي ثبت  هاي سرشماري استفاده می افزارها براي تحلیل الگوهاي مهاجرت یا داده نرم
 هاي مورد بررسی، از یا گوش دادن به مضبوطات صوتی و ویدیویی مربوط به جمعیت

  .گیرد تجهیزات موجود بهره می
  .گیرد براي ارزیابی اطالعات و براي ارزیابی مأخذ اطالعات، معیارهاي مناسبی را به کار می. 2

  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت
منظور ارزیابی اعتبار، صحت، دقت، وثوق، مناسبت، و دیدگاه یا سوگیري یک منبع،   به.الف

 اطالعات موجود در :لامث .کند اطالعات اخذشده از منابع مختلف را بررسی و مقایسه می
المعارف دانشورانه که داراي هیئت  پدیا را با اطالعات اخذشده از یک دایره یک مقاله از ویکی

ها  سایت کند؛ ارزش نسبی انواع مختلف وب باشد مقایسه می دار می حیتي صال تحریریه
در ) عمومی، خبري، علمی(یا انواع مختلف مقاالت ) هاي شرکتی، علمی، شخصی سایت وب(

  .دهد یک موضوع واحد را، از نظر میزان اعتمادپذیري و محتوا، شرح می
ت باالي یافته می. ب ها، هیچ چیزي  پایگاه  از جستجو در دادهها یا اطالعات حاصل داند که کمی

 ي در دست دهد، و باید مناسبت منابع با پروژه را در رابطه با کیفیت آن اطالعات نشان نمی
ممکن  Ethnic NewsWatch  صدها مطلب خبري از:لامث .انجام را مورد ارزیابی قرار داد

 پژوهشی برگرفته از -  علمیي تر از چند مقاله ارزش ي یک تکلیف ترمی، کم است براي تهیه
AnthroSource  باشد.   

هاي متفاوت  ها، و مقاالت همپایه به دنبال دیدگاه سایت ها، وب ها، کتاب پایگاه در داده. پ
گیرد که آیا  پردازد، و تصمیم می گردد، همیشه به ارزیابی منبع اطالعات یا بحث می می

  .قرار دهد یا آن را کنار بگذارددیدگاهی را که با آن رویارو شده مورد استفاده 
ي  هاي کمکی را که در چارچوب رشته شناسی یا استدالل ساختار و منطق روش. ت

کند، آنچه را که شواهد معتبر در رشته به  یابد تحلیل می شناسی می شناسی یا جامعه مردم
 تقلب، کند، و تعصب، بودن استنتاجات را تحلیل می شناسد، میزان مستدل آید می شمار می

  .شناسد ها را بازمی یا خدشه در آن



و دسترسی به آن  بافتار فرهنگی، فیزیکی، و دیگر بافتارهایی را که بستر خلق اطالعات . ث
پرسد و  می :لامث .کند  بر تفسیر اطالعات را درك می و تأثیر بافتار،دهد اند تشخیص می بوده
هاي تحت   مرتبط یا به جمعیتدولتییابد که آیا پژوهشگر، دسترسی کامل به منابع  درمی

ها یا گردآوري اطالعات، با سانسور یا   آیا پژوهشگر در بیان پرسشبررسی دارد یا نه؛
کسانی انجام /ش به نفع چه کسی پژوهمواجه شده؛هاي داراي منشأ فرهنگی  محدودیت

  .ها یا دیدگاهی در تحلیل، غفلت شده  و احتماالً از چه دادهشده؛
  : فرهنگي، و حقوقي-ارهاي اخالقي، اجتماعيابعاد و رفت

کشورهاي مورد /موضوعات مرتبط با سانسور و آزادي بیان در ایاالت متحده و در کشور. ج
  .دهد کند و مورد بحث قرار می بررسی را شناسایی می

کند و مورد بحث قرار  ی میموضوعات مرتبط با نهانداري و امنیت اطالعات را شناسای. چ
هاي میدانی را  ي یادداشت توان رسماً تقاضاي ارائه می مواردي که در آن، :لامث .دهد می

هاي اصلی پژوهش را  توانند داده ي منابع مالی می کننده هاي دولتی تأمین کرد، یا سازمان
  .درخواست کنند

کند و مورد بحث قرار  هاي جدید فناوري اطالعات را شناسایی می پیامدهاي اجتماعی شکل. ح
مجامع اهداف دها و رمشکالت ناشی از دسترسی نابرابر به اطالعات، کارب: لامث .دده می

  .شناسی مثابه ابزاري براي انجام تحقیقات قوم درونخطی، و اینترنت به
فرد اطالعات، دانش جدید را با دانش  هاي منحصربه براي تعیین ارزش افزوده، تعارضات، یا دیگر ویژگی. 3

  .کند ها اقدام می براي تطبیق تفاوتکند و  قبلی مقایسه می
  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت

  .شده را شرح دهد و ارزیابی کند کند تا پژوهش انجام جویی خود را ثبت می  فرایند اطالع.الف
کند یا نه، و  شده، نیاز پژوهشی را تأمین می آوري گیرد که آیا اطالعات جمع می تصمیم. ب

 اطالعات جدید را د الزم براي موضوع را فراهم آورد؛ شواهگزیند که اطالعاتی را برمی
  .پردازد گیري می بخشد، و بر مبناي اطالعات گردآمده، به نتیجه انسجام می

هاي  با فعاالن و اعضاي هیئت علمی رشته... نگاري الکترونیکی، و  از طریق مصاحبه، نامه. پ
وعی مربوطه در کتابخانه، به هاي موض شناسی، و متخصصان حوزه شناسی و جامعه مردم

آمده از آن را  عمل پردازد تا کفایت اطالعات، و تفسیر به جستجوي نظرات کارشناسی می
  .اعتبارسنجی کند

کند، و راهبردهاي جستجو  ها، پرسش اولیه را در صورت نیاز از نو تدوین می بر مبناي یافته. ت
 :لامث .دهد کند و گسترش می ، بازبینی میتر هاي کلی را با توجه به مفاهیم افزوده یا ترکیب

شناسی، علوم تربیتی، علوم  هاي موضوعی مرتبط مانند زبان هاي موجود در حوزه پایگاه داده
شناسی، جغرافی، مطالعات قومی یا محلی، و  شناسی قومی، زیست سیاسی، موسیقی

  .کند شناسی را جستجو می روان



  براي انجام یک مقصود خاصه صورت مؤثر اطالعات ب استفاده از .چهاراستاندارد 
  :آنچه دانشجو الزم است انجام دهد

ي  هاي پژوهش را در طرحریزي، خلق، و بازنگري یک پروژه، مقاله، یا ارئه اطالعات جدید و یافته. 1
  .بندد کارمی بخصوص، به

  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت
آمیزد که  دهد و با اثر خود درمی اي سازمان می ها را به شیوه ها، و بازگویی قول  محتوا، نقل.الف

 طرح کلی، گزارش شفاهی، :لامث .ي او باشد بندي محصول یا ارائه بمؤید اهداف و قال
گیرد؛ و متون، تصاویر، و  افزارهاي ارائه بهره می کند؛ از نرم نویس، یا ویدیو تهیه می پیش
  .دهد خود مورد استفاده قرار میي ارائه یا محصول  هاي دیجیتالی را براي تهیه داده

منظور تلفیق اطالعات  هاي گذشته، و راهبردهاي جایگزین به ها و ناکامی ي موفقیت در باره. ب
در متن اصلی یک ارائه  :لامث .کند محتواي قابل ارائه اندیشه میي  جدید و پیشین و تهیه

ن را براي مخاطبان عام، کند تا آ  بازنویسی میرا بومیان ناواهو ي بافندگی موضوع شیوه
بخشی به  منظور جذابیت هاي صوتی و تصویري نیز به پذیر سازد و در آن از فایل دسترس

  .کند محتوا استفاده می
  : فرهنگي، و حقوقي-ابعاد و رفتارهاي اخالقي، اجتماعي

ران کند و اثري را که قابل انتساب به دیگ  ادبی دارد ابراز می- درکی را که از سرقت علمی. پ
  .کند عنوان اثر خود عرضه نمی است، به

  .دارد هاي مورد انتظار از یک عضو تیم را ابراز می هاي مشترك، دقیقاً کمک در پروژه. ت

  .رساند ي خود را به شکل مؤثري به اطالع دیگران می پروژه، مقاله، یا ارائه. 2

  :رفتارهاي كليدي براي موفقيت
ترین کمک را به حصول مقاصد  گزیند که بیش  ارتباط برمی رسانه، قالب، و سبکی را براي.الف

به منظور آموزش ساکنان  :لامث .مایدمترتب بر محصول یا عملکرد، و مخاطبان مورد نظر بن
ي بازیابی و احیا که باید با احداث یک بزرگراه جدید همراه گردد،  ي یک پروژه محلی در باره

هاي میدانی مربوط به یک مکان  نگاشتها، عکس مصنوعات دستی، و متون روز نقشه
با هم » پاورپوینت«در قالب باستانی را براي ارائه در کالس یا براي قراردادن در اینترنت، 

  .کند تلفیق می
گیرد و اصول  ها را به کار می ها و فناوري ي پژوهشی، طیفی از قالب ي یک پروژه در ارائه. ب

لینزیایی انجام : المث. آمیزد طراحی و اتباط را با هم درمی تحقیقی بر روي موسیقی پ
و اجراهاي کنونی  HRAF هاي هایی از فایل دهد و قطعات موسیقی و پیوند به عکس می

  .گنجاند موسیقی آنجا را نیز در تحقیق خود می
  
  



  : فرهنگي، و حقوقي-ابعاد و رفتارهاي اخالقي، اجتماعي
تکثیر را  ي شرافتمندانه از مواد داراي حق ادهدرك خود از دارایی فکري، حق تکثیر، و استف. پ

در موارد نیاز به استفاده از مواد تحت حمایت حق تکثیر در نگارش یا ارائه، . دهد نشان می
  .دهد کند و ارائه می  مربوط کسب میيها مجوزهاي الزم را از پدیدآورندگان و سازمان

انجمن «را بنا بر اصول اخالقی ) ينگار مانند گزارش، داده، یا قوم(محصول پژوهش خود . ت
ها و پشتیبانان مالی   در اختیار گروه»شناسی امریکا انجمن جامعه«و » شناسی امریکا مردم

  . دهد قرار می
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